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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (4)كتاب الطهارة  -الموطأ شرح: 
 عبد الكريم الخضير : الشيخ

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 نموا ،نبينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن معوين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

لم لددا محمدد  وأشدد  حلدد  وصددحب   ،والصدد ة والسدد م أشدد  ألشددرء االميددان والمرسددش ن ،لعددالم نهلل رب ا الحمدد 
  .ألجمع ن

 والفعلا بما أشمتلا يا ذا الج ل واإلكرام.  ،اوز ه أشم   ،واجزه ألا خ ر الجزان الشهم اغفر لش خلا،
  قال اإلمام يح  :

 ما جان في المسح أش  الخف ن :باب
ألن  شدعب  أدن ألميد  أدن الم  درة مدن شدعب مدن ن أبدا  مدن زددا  أدن ولد  الم  درة أدمن شدهاب اأن مالك أن 

فجان رسدول  ،: فذهمت مع  بمانقال الم  رة ،زوة تموكغلحاجت  في ذهب  -صش  هللا أشي  وسشم-رسول هللا 
   فشم يستطع، ثم ذهب  خرج   ي  من كمي جمتف سل وجه  ،فسكمت أشي  المان -صش  هللا أشي  وسشم-هللا 

فجدان  ،ومسدح أشد  الخفد ن ، ومسدح مرألسد ،ف سدل   يد  ،ن تحدت الجبد فأخرجهمدا مد ،من ضد   كمدي الجبد 
صدش  -فصش  رسول  ،وق  صش  مهم ركع  ،موأم  الرحمن من أوء  ؤمه -صش  هللا أشي  وسشم-رسول هللا 

: قدال - أشيد  وسدشمصدش  هللا-ا قضد  رسدول هللا فشم ،ففزع اللاس ،الركع  التي بق ت أش هم -هللا أشي  وسشم
 .((ألحسلتم))

 ،وقدا ألمي هللا من أمر ق م الكوف  أش  سع  من  أن مالك أن لافع وأم  هللا من   لار أللهما ألخمراه ألن أم 
ألبداك ذذا قد مت سدل  :فقدال لد  سدع  ،أشيد  ذلدكفدألكر  ،ح أش  الخفد نمسهللا من أمر ي أم  فرحه ،ألم رها وهو
 فسدأل  أمد  ،ال :فقدال ؟سدألت ألبداكأل :فقدال ،حت  قد م سدع  ذلكل أمر أن فق م أم  هللا فلسي ألن يسأ ،أشي 

ن جان ألح لا مدن قال أم  هللا ،امسح أش هماف ،ذذا أل خشت رجشيك في الخف ن وهما طاهرتان :هللا فقال أمر : وا 
ن جان ألح كم من ال ائط. ،فقال أمر: لعم ؟ال ائط  وا 

 أدي ثدم  ،ف سل وجه  ود ي  ومسح رألسد  ،ثم توضأ ،سوق هللا من أمر بال في ال أن مالك أن لافع ألن أم 
 ثم صش  أش ها. ،فمسح أش  خفي  ،المسج مجلازة ليصشي أش ها ح ن  خل 
ثدم ألوتدي موضدون  ،رأل ت أللس من مالك ألتد  قبدان فبدال :الرحمن من رقيش ألل  قال أن مالك أن سع   من أم 

 ثم جان المسج  فصش . ،ح أش  الخف نسوم ،ومسح مرألس  ،ود ي  ذل  المرفق ن  ه، ف سل وجفتوضأ
ثدم ر همدا فدي  ،ثدم لزأهمدا ،ثدم بدال ،ثدم لدبس خفيد  ،مالدك أدن رجدل توضدأ وضدون الصد ةوسدئل : قال يح د 

لمدا يمسدح أشد ،ولي سل رجشي  ،ل لزع خفي  فقال: ؟أليستألف الوضون ،رجشي    الخفد ن مدن أل خدل رجشيد  فدي وا 
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طهر الوضون فد  من أل خل رجشي  في الخف ن وهما غ ر طاهرت ن بوألما  ،ن وهما طاهرتان بطهر الوضونالخف 
 يمسح أش  الخف ن.

قددال: ه وصددش ؟ وضددوؤ  أشدد  الخفدد ن حتدد  جددفأددن المسددح فسددها ه مالددك أددن رجددل توضددأ وأشيدد  خفدداوسددئل 
 وال يع   الوضون. ،  وليع  الص ةليمسح أش  خفي

ع خفي  ثدم ل توضدأ ولي سدل : ل لز فقالضون؟ ثم استألف الو  ،ثم لبس خفي  ،مالك أن رجل غسل ق مي وسئل 
 رجشي .

 له وصحبه ن معين.نا محمد وعلى  نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 جان في المسح أش  الخف ن ما :باب

وال ماعوة  ،بوه وعموب بوه الكافوة عون الكافوةفتوى ونرواه  ،-عليوه الصوالو والسوالم-عنوه  متواترالمسح على الخفين 
فهوو  ، مو  ففيور مون الصوحابة -عليوه الصوالو والسوالم-نقله عون النبو   ،فال يحصى عددهم ،الذين ال يحصون 

ولووذا يووذكر نهووب السوونة مسوو لة المسووح  ؛ولووم ينكوور شوورعية ذلووك دال المبتدعووة ،-عليووه الصووالو والسووالم-متووواتر عنووه 
حينئوذ  مون المسح على الخفين صار م  بعض نهوب البودف فصوار ألن الخالف ف   ؛ائدعلى الخفين ف  كتب العق

 األصول.
القووائلين ننكرهووا نك وور  ،وننكووره هووذه الروايووة ،ننووه ننكوور المسووح علووى الخفووين -رحمووه هللا-روي عوون اامووام مالووك 

ه وهوو ذلوك بنوى مو و  ، وعلوىإ واةو المسوح علوى الخفوين فو  الحضور والسوفر نك ور ونشوهروالرواياه عنوه ب ،بقوله
ااشوارو دلوى موذهب ااموام مالوك  ،ال ينكوره مونهم نحود ،ومذهب كب من سلك سوبيله ،بن عبد البرامذهبه كما قرر 
 ،ابون عبود البوركوالم وهوذا  ،فوال بود مون تفنيود هوذه الروايوة ،ألنه تداوله بعض مون ينقوب الخوالف ؛هذا المنقول عنه

 ،وا  ةائه نك ور ونشوهروالقول ب واةه  ،ياه عنه بمشروعية المسح على الخفينوالروا ،ننكر ذلك نك ر القائلين بقوله
من الح واةيين  -رحمه هللا-لك سبيله ، وقول  مي  من سبب هذا قوله المعتمد ،المو   كما ترون  بنى ذلكوعلى 

ألنهوا  ؛م لموا ذكورهوااشوارو دليهوا  ،ولوي  بمعتمودو ،فهوذه الراويوة ضوعيفة مرذولوة عنود المالكيوة ،والعراقيين وفيرهم
 م مشروعية المسح على الخفين.بعدالقول فال يعرف عند نهب السنة  ،يتداولها بعض من يعنى بذكر الخالف

م ووب فهووم بعووض يعنوو   ،هووذا مو ووود ،في وورد القووول ،يفتووى فوو  مسوو لة نو فوو  صووورو ال يصووح فيهووا المسووح :نقووول
يعوواملون  -تبوواف المووذاهبن-عووروف نن األتبوواف ، ومل األئمووة علووى نحووو موون هووذااالعلمووال للنصوووه يفهمووون نقووو 

 ،النصووه الشورعية يتعاملون معهوا كموا يتعواملون مو  ،ةالنصوه المروية عن نئمتهم معاملة النصوه الشرعي
فوإن  :يقولوون  ،مو  التعوارض ،فإذا ذكر عن اامام نك ر من قول كما لو ورد ف  المس لة نك ر مون دليوب متعوارض

يعنو  فو  نصووه األئمووة  ،نو العوام علوى الخواه ،ولوو بحموب الم لول علووى المقيود ،ب ميو  األقووال بمونمكون الع
ال  ،تعين ال ف قرب القولين نو األقوال دلى  ،المت خر قولهفعرف المتقدم والمت خر دن وا  هكذا يقولون ف   ،نصولهوا 

 ما يروى عن األئمة. التعامب م 
 : -رحمه هللا-يقول 
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 ااسونادفو  هوذا  "من ول  الم  رة من شعب  أن ألميد  أن أبا  من زدا  شهابامن أن أن مالك ح ثلي يح   "
وهووم مالووك فوو  ةعمووه نن  :-رحمووه هللا- ابوون عبوود البوور" يقووول "موون ولوود الم يوورو بوون شووعبة :األول فوو  قولووه ،وهمووان
ولوي   ،حار وةبن من ولد نب  سفيان  ،من  قيفنظنه  :يقول ،نعم ،نه من  قيفظون :يقول ،من ولد الم يرو اعباد  

بوون بوواد بوون ةيوواد بوون نبوو  سووفيان نووه ع: دوقوود قيووب ،فوو  هووذا بوون عبوود البوورايعنوو  لووم ي ووةم  ،ذلووك عنوودي بعلووم حقيقووة
  يرو بن شعبة.وعلى كب حال هو لي  من ولد الم ،حرب

وو "عوون نبيووه" ، اهووذا نيض  ذلكووم  وموو  ،لووم يقووب عوون نبيووه فيرهمووا ،مهوودي بووناوهووو وهووم موون يحيووى و  :يقووول وهووم  ووان 
 مخرج ف  الصحيحين وفيرهما. ،صحيح -وحديث الم ير -فالحديث 

 "ذهوب لحا توه" "ذهدب لحاجتد  فدي غدزوة تمدوك -صدش  هللا أشيد  وسدشم-أن الم  رة من شدعب  ألن رسدول هللا "
ويصوواحبه  ،لمووا فيووه موون رائحووة ؛وهووذا معووروف ننووه عنوود درادو ال ووائ  ،بعوود عوون النووا  عنوود قضووال الحا ووةففيووه ال
 بوووه فووو  نموووا دذا نراد البوووول  ،نعوووم دذا نراد الموووذهب نبعووود دذا نراد ال وووائ  ،فووو مره نخوووف بالنسوووبة للبوووول انمووو ،صووووه

عليووه -فبووال  ،انتهووى دلووى سووبا ة قوووم -عليووه الصووالو والسووالم-حذيفووة نن النبوو   الصووحيحين وفيرهمووا موون حووديث
 .يقولون بالنسبة للبول نمره نخف -الصالو والسالم

مسح لشمقديم ولرى ال ،وهو قول ألمي حليف  ،"وبهذا كش  لأخذ :قول  محم  من الحسنور  في لسخ   :هذا يقول
"ال يمسدح المقديم  :-حسنالهذا قول محم  من -وقال مالك من أللس  ،وث ث  أليام وليال ها لشمسافر ،  وم ول ش
  ثم قال: ال يمسح المقيم أشد ،المسح ذلما هي في المقيم مالك في وأام  هذه اآلثار التي روى  ،خف نأش  ال
 .الخف ن
 ؟نعم ؟صاحب الورقة هذه ؟رواية محمد مو ودو ،رواية المو   ؟النسخة مو ودو ؟كيف

 ....طالب:....
ن روى المو و  ،ولوي  مون نتبواف مالوك ،حسونالهوذا مون قوول محمود بون  نعم، ن روى لوي  مون نتو  ،وا  بواف مالوك وا 

ن روى  ،المو    .من فيرهم ف  نقلهم لمذهبه بقوله هم نولى بالقبول ف تباعه القائلون  ،عن مالك وا 
تبووك  ،مون اله ورو فو  ر وب سونة تسو  "تمدوك ذهدب لحاجتد  فدي غدزوة -صش  هللا أشيد  وسدشم-ألن رسول هللا "

ن نردنوا المكوان فهوو موذكر ،والت نيوث دن نردنوا البقعوة ،علم على البقعة المعروفوة ،ممنوعة من الصرف للعلمية  ،وا 
 فهو ممنوف لوةن الفعب. ،تبوك م ب تقول ،ممنوف لوةن الفعبنه د :منهم من يقول

عليووه -بووب خدمتووه  ،ذلووكفوو  عليووه ة ضوواضوننووه ال ف ،فيووه خدمووة الحوور للكبيوور ": فددذهمت معدد  بمددانقددال الم  ددرة"
فسددكمت  -صددش  هللا أشيدد  وسددشم-فجددان رسددول هللا  ،: فددذهمت معدد  بمددانم  ددرةقددال ال"شوورف  -الصووالو والسووالم

علوى ننوه يودل السياق  ،فسكبه عليه المال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا فذهبه معه بمال ف ال  "أشي  المان
صدش  -فجدان رسدول هللا  ،مان فسكمت أشي  المدان ف سدل وجهد "فذهمت مع  ب ؟به لم يستنج وناستن ى بالمال 
قضوى  فلموا، امنفورد   -عليه الصالو والسالم-مقتضاه ننه ذهب دلى حا ته  "فسكمت أشي  المان -هللا أشي  وسشم

 :مووا فائوودو قولووه ادذ   ،خووره دلووى  ...ف سووب و هووه ،ذهووب بووهسووت مر صووب عليووه الم يوورو موون المووال الووذي احا تووه و 
 !ذهبووه معووه ،-صوولى هللا عليووه وسوولم-ف ووال رسووول هللا  ،فووذهبه معووه بمووال ،ذهووب لحا تووه "؟فووذهبه معووه بمووال"
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 ،بوه فو  مكانوه بالموال فاسوتن ى ،ه بموالفوذهبه معو ،لفظ محتموبوال ،م رد فهمهو بب  ،ست مار ال ذكر له هنااال
نعوم  ،فو  الخبور ،ف  الحديث ،فيه االستن ال بالمال :ولذا يقولون  ،فصببه عليه -عليه الصالو والسالم- م  ال 

ذهب دلى  ،فذهبه معه بمال :لكن قوله ،التركيب ال يع   هذه الفائدو بصراحة ،األسلوب ال يع   هذا بصراحة
 قام من مكانه الوذي قضوى فيوه -عليه الصالو والسالم-كونه  ،يدل على ننه استن ى بهحا ته فذهبه معه بمال 

فسووكب لووى مكانووه األول،  ووم ر وو  د ،فاسووتن ى ،ف ووال دلوويهم ليتوضوو  عنوودهم ال يمنوو  نن يكووون ذهووب معووه ،حا تووه
 عليه المال.

ت ووة  ،ذلكوال ب   بو ،نيعاالمتوضئ  ه دليب على  واة دعانة المتوضئ،في "ف سل وجه  ،فسكمت أشي  المان"
د ،فسكمت أشيد  المدان ف سدل وجهد "نن يةاول الوضول بنفسوه  اولو كان قادر   دعانته م ثدم ذهدب  خدرج   يد  مدن ك 

ةائود علوى  رقود، خالف ما يصنعه بعض النا  من توسي  األكموامبهذا  "كمي الجب  ض  جمت  فشم يستطع من 
عنودهم قلوة فو   ال شوك نن ،نعوم عنودهم ،ن قلوة ال يوابالكموينعوم قود يكوون الوداع  لضويل  ،الحا وةالم لوب على 

 .عليه الصالو والسالمحاله  وهذه ،وف  عيشهم ،الم كولوف   ،الملبو 
وهذا من ن ب  ،الم لوب الوس  :نو نن نقول ؟اليد معه هب هو مشروف دخراجم بحيث ال يست ي  ل الك  هب تضيي
بعضووهم يقووول نو يسووتنب  موون ضوويل كموو  ال بووة نن هووذا الووذي  ؟دسوورافكوواف  لاونمووا الةيووادو علووى القوودر  ،الحا ووة

وهب  ؟هذا صحيحهب  ،همشروعيتف   هذا الحديث نصب ،يسمونه الكبك الذييوض  ف  األكمام ليضيل األكمام 
 ؟نعم ؟ف  الكبك ضيل
لوذراف هوذا من ا لال يبدو ش لئ ؛لألكمامرار ها ننهم اتخذوا األة مة وفير لالمعروف عن نم سبب  ،هذا لي  بصحيح

 للنسال. ؟بالنسبة لمن
فشم يسدتطع مدن " ف  هذا الوقه كانه ضيقة الكموين هذه ال بة الت  عليه ،حالة واقعة على كب حال هذا وصف

موو   ،ذلك الكفووان والووذراعانبوود ار مووال ،فسووب يديووه "ف سددل   يدد  ،فأخرجهمددا مددن تحددت الجبدد  ،ضدد   كمددي الجبدد 
والحووديث مخوورج فوو  الصووحيحين  ،وهووذا هووو الشوواهد موون الحووديث "ومسددح أشدد  الخفدد ن ،ومسددح مرألسدد "الموورفقين 
 .عليه الصالو والسالمابه من فعله فالمسح   ،وفيرهما

عليوه -النبو   "وقد  صدش  مهدم ركعد  ،وأم  الرحمن من أدوء  دؤمهم -صش  هللا أشي  وسشم-فجان رسول هللا "
 ،متووى يحضوور بووادروا بإقامووة الصووالويعرفووون وال يوودورن وال  ،لكوون لمووا توو خر علوويهم ،هووو اامووام -الصووالو والسووالم

لكون دذا عورف مون  ،وال شوك نن ااموام نملوك بااقاموة ،وقد صلى بهم ركعة ،يؤمهمالرحمن بن عوف  عبد وقدموا
نو يشول  ،يعووق عون ندال الصوالو فو  نول وقتهوا اوخش  نن يت خر ت خر   ،يت  ر دذا قدم ال ماعة فيره حاله ننه ال

ال ف ،مفسودو ذلوكلوم يترتوب علوى  موا ،ن يقودموا فيورهمون ن حينئوذ  فال موان   ،نتظاراالعلى الم مومين ف   ألصوب اوا 
 بااقامة.نن اامام نملك 

فصدش  رسدول  ،وق  صش  مهدم ركعد  ،مهموأم  الرحمن من أوء  ؤ  -صش  هللا أشي  وسشم-جان رسول هللا ف"
 "ففدزع اللداس"وقضوى موا فاتوه  ،معهوم ركعوة يعنو  صولى "الركع  التي بق ت أشد هم -صش  هللا أشي  وسشم-هللا 

 ،ال حياتوهو ووده فو  حو مو  ،-عليه الصالو والسالم-ير النب  فةف النا  ك نهم ما استوعبوا نن يتولى اامامة ف
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نحسونتم  "((ألحسدلتم)): قدال -صش  هللا أشيد  وسدشم-فشما قض  رسول هللا  ،ففزع اللاس"قدرته واسوت اعته  وم 
دذا  ،فو  هوذا دليوب علوى  وواة م وب هوذا الصوني  ،ولم ي رب علويهم ،ل الصالو ف  نول وقتهاوندا ،است الل الوقهب

فهوو  ،فيورهعنوه  ضى نن ينوبننه ي ضب وال ير  همن حال فلكن دذا عر  ،ذلكمن حال اامام ننه يرضى بعرف 
ن ن م ،الو صحيحةالص ؟لكن لو حصب هب يؤ ر هذا على الصالو ،نملك بااقامة  ؟نعم وا،وا 

 ....ب:....طال
 والمشقة ت لب التيسير. ،الم مومين دذا شل على ، المشقةالمشقة

ألن أمد  هللا مدن " مالوك ني نخبورا "مدراهوح ثلي أن مالك أن لافع أم  هللا مدن   لدار أللهمدا ألخ" م قال بعد ذلك: 
هللا من أمر ه أم  "فرح -رض  هللا عنه-من قبب عمر  "وهو ألم رها ،سع  من ألمي وقا أمر ق م الكوف  أش  

عليوه الصوالو -لنبو  ل الوه صوحبته صوحاب  بون عمور اعليوه  ذلوكفو نكر  "أشيد  ذلدكيمسح أش  الخف ن فدألكر 
وننكر على سعد حينموا مسوح علوى  ،روى  ملة كبيرو من األحاديث ،حريه على السنة ،مقتد   ،مؤت    ،-والسالم
-خفو  علوى عمور  ،موا يعلموه فيوره الظواهرو ةاألموور ال ليوفالصحاب  قديم الصحبة قود يخفوى عليوه مون  ،الخفين

بن عمور ننكور المسوح علوى افو ،عون فيرهموا وخفو  علوى نبو  بكور نخبوار فضوال   ،االسوتئذانخبر  -رض  هللا عنه
ال ووان  ننووه رنى نن المسووح علووى الخفوووين  واالحتمووال ،وك ووورو روايتووهقوودم صووحبته  موو  ،الخفووين المسووح علووى ،سووعد

و به اا ماف على  ،خالفالانقرض  مذلك م بعد  ،ذلكالصحابة فهم  بعض ،كما فهمه بعضهم ،منسوخ بالمائدو
 على الخفين. واة المسح 

سالمه ، رير بن عبد هللا الب ل  روى المسح على الخفين  :فقدال لد  سدع "بعود نوةول سوورو المائودو  ا ود   مت خر وا 
ولسددي ألن  ،بالم  لدد أشدد  أمددر  سددل ألبدداك ذذا قدد مت أشيدد ، فقدد م أمدد  هللا" -رضوو  هللا عنووه-عمور  "ألبدداكسددل 

 ،فسدأل  أمد  هللا ،: الفقدال ؟ألسدألت ألبداك :فقدال لد  ،سع  من الكوف  ذل  الم  ل  حت  ق م ،يسأل ألباه أن ذلك
رضو  هللا -عمور  وفو  الصوحيح نن "امسدح أش همدا: ذذا أل خشدت رجشيدك فدي الخفد ن وهمدا طاهرتدان ففقال أمر

ذذا أل خشدت رجشيدك فدي الخفد ن وهمدا  :فقدال أمدر" افوال تسو ل عنوه نحود   اك سوعد شويئ  : دذا حود قال لعبود هللا -عنه
والحوووال ننهموووا  ،خووور موووا ي سوووب ألن الووور لين  ؛يعنووو  وننوووه علوووى  هوووارو تاموووة ،والحوووال ننهموووا  اهرتوووان "طاهرتدددان

و ،وهما  اهرتان ،مسح عليهمااف ،ا اهرتان مع    موا تلوب  ،نعوم ؟مواذا نسوتفيد مون هوذا ،احوال كونهموا  واهرتين مع 
ى ف دخلهوا فو  الخوف ال فمن فسب ر له اليمنى  م ندخلها فو  الخوف  وم فسوب اليسور  ،هما قبب فسب األخرى ا حدد

وو يصوودق عليووه  ووم اليمنووى الر ووب ذا يصوون  موون فسووب مووا ادذ   ،حووال كووون القوودمين  وواهرتين اننووه ندخلهمووا يعنوو  مع 
 :نقوول ،هوذا عبوثيقول: وبعضهم  ،ها م يلبس يخل  اليمنى ؟ف  الخفالخف  م فسب اليسرى ف دخلها ف   هاندخل
دذا  ردنووا م ووب هووذا  ،يلووب و  يعنوو  م وورد يخلوو  ،هووذا عبووث :يقووول بعضووهم ،هووذا تمووام االمت ووال ،لووي  بعبووث انبوود  

 ؟اانسوان يقوف ويركو  ويرفو  رنسوه مون السو ودنن معنوى  موا ،الكالم يمكون نن يقوال م وب هوذا فو  نعظوم العبواداه
علوى المسولم نن يودور عنودنا شورف  ،مس لة مس لة امت والال ،ه الت  ه  الصالوعباداالنعظم  ،عبث :يقول ريد نني

 فعليووه نن يودور موو  ،وخلوول للعبوادو ،األصوب فوو  المسولم وفيوور المسولم ننووه عبود ،نعووم هوذا األصووب ،دار موامعوه حي 
 ونن يت ه حي ما و ه. ،النصوه حي ما داره
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ن جدان  ،مسدح أش همدااوهما طاهرتدان ف" يعنو  مون الحودث  "لعدم :قدال أمدر ؟ألحد لا مدن ال دائطقدال أمد  هللا: وا 
ن  ووال قووال ،فووال بوود موون فسووب الوور لين ،دال ال نابووة ،كووب هووذا يمسووح ،ريووح ،نوووم ،بووول ،فووائ  ،األصوو ر : نعووم وا 

للمحوب  ابشرط الخوف نن يكوون سواتر   ،يعن  فليمسح على الخفين دذا لبسهما والقدمان  اهرتان ،نحدكم من ال ائ 
وال ي موو  بووين ال سووب والمسووح دال فوو   ،بوورة موون المحووب المفووروض ي ووب فسوولهمووا نو  ،خوورجألن مووا  ؛المفووروض
ما مسح ،ونما بالنسبة للخف فإما فسب ،النه ذلككما  ال ب ،العمامة الر وب فرضوه القودم مون وما ظهور مون  ،وا 
 حب المفروض.للم افال بد نن يكون ساتر   ،ال سب
البول عرفنوا ننوه ال يلوةم فيوه البعود عون   من أمر بال في السوق"ألن أم  هللاوح ثلي أن مالك أن لافع " :يقول
انتهوى دلوى سوبا ة   -عليوه الصوالو والسوالم-وعرفنوا نن النبو   ،ولي  فيه رائحة ،ألنه ال يصاحبه صوه ؛النا 
 هما من حديث حذيفة.وفير  ينوالحديث مخرج ف  الصحيح ،افبال قائم   ،قوم
نو البودل المسوح علوى  ،بقو  عليوه فسوب الور لين "ومسدح رألسد  ،  ود يد ف سل وجه ،ثم توضأ ،في السوق  بال"

فمسدح "نبووي حوين دخوب المسو د ال "أش هدا يثم  أي ذل  جلدازة ليصدش ،  ومسح رألس يغسل وجه  ود "الخفوين 
 ؟لكون هوب السووق بعيود عون المسو د بحيوث تنشوف األعضوال ؟نم الموواالو  هاآلن فيو "أش  خفي  ثدم صدش  أش هدا

أش هدا حد ن  خدل المسدج  فمسدح أشد   يثدم  أدي لجلدازة ليصدش ،وجه  ود ي  ومسح أش  رألسد  توضأ ف سل"
  م صلى على ال ناةو. ،ما على  هاروألنه لبسه ؛مسح على خفيه "خفي  ثم صش  أش ها

: وقوال فيوره ،محموول علوى النسويان ،علوى النسويانمسوح خفيوه محموول عنود نصوحابنا  تو خيره :ابن عبد البوريقول 
ألنوه محموول عنود نصوحابنا علووى  :يقوول ،كوان بر ليوه علوة فلوم يمكنوه ال لوو  فو  السووق  ،ن بر ليوه علوةألنوه كوا
لكون موا الودليب علوى  ،هوذا كلوه التموا  ،ألنه كان بر ليه علة فلم يمكنوه ال لوو  فو  السووق  :وقال فيره ،النسيان
يوودل علووى نن  صوونيعهظوواهر، ظوواهر  ؟نعووم ؟ال نوواةو ننووه ناسوو  المسووح تووذكره ،؟ نعووم لمووا  وواله ال نوواةوننووه نسوو 

ثدم الخفد ن فمسح أشد  "وا به عنوده بنن المواالو ليسه  ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعههذا  ،المواالو ليسه وا بة
لكون لموا  ،الوضوول الشورع  ذلكاحتموال ننوه ال يريود بو "ثدم توضدأ ف سدل وجهد  ود يد  ومسدح رألسد  ،صش  أش ها

ألن موون نهووب العلووم موون يخفووف فوو  ال هووارو عنوود خشووية  ؛لخفووينحضووره ال نوواةو وخشوو  نن ترفوو  اكتفووى بمسووح ا
دذا التوويمم لصووالو ال نوواةو  -رحمووه هللا-ولووذا ي يووة شوويخ ااسووالم  ؛الووذي يفوووه يخفووف فوو   هارتووه لالشوو  ،الفووواه
كتفى افو ،عليهوا وتنتهو  ن يصولو ، يحتمب نن ترف  ال نواةو كامال   اوض  وضول  ابن عمر لو ر   ليت ،نن ترف  خش 
 الصالو على ال ناةو هذا احتمال. أل ر مسح على الخفين تحصيال  على ال
أللد  "قوة مون صو ار التوابعين األشوعري المودن    "وح ثلي أن مالك أن سع   من أم  الرحمن مدن رقديش" :يقول
ومسدح  ،ثدم ألتدي موضدون فتوضدأ ف سدل وجهد  ود يد  ذلد  المدرفق ن ،قبدان فبدال  لدك ألتداأل ت أللدس مدن مقال: ر 

بون عمور حينموا اذكر صوني  حينما  -رحمه هللا-اامام مالك  "ش  الخف ن ثم جان المسج  فصش ح أمرألس  ومس
مووول بووه عنووود عالقصوود موون هوووذا نن المسووح علووى الخفوووين م -رضوو  هللا عنوووه-وصوووني  ننوو   ،مسووح علووى الخفووين
ذكره عن ابن  ما ردنما قصد بذك -هللارحمه -، اامام مالك بالمدينة -عليه الصالو والسالم-الصحابة بعد النب  
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عليووه -بووب  بووه موون فعووب الصووحابة بعوود وفوواو النبوو   ،الخفووين لووي  بمنسوووخعلووى نوو  ليبوورهن نن المسووح عموور ون
 كما ةعمه المبتدعة. افلي  منسوخ   -الصالو والسالم

ثدم ر همدا فدي  ،ثدم لزأهمدا ،الثدم بد ،ثدم لدبس خفيد  ،مالدك أدن رجدل توضدأ وضدون الصد ةوسئل  :قال يح  "
،  ووم  ووم لووب  خفيووه ،للصووالوه ر ووب توضوو  وضووول "فقددال: ل لددزع خفيدد  ولي سددل رجشيدد  ؟ألف الوضددونرجشيدد  أليسددت
؟ لمواذا ،: لينوةف خفيوهقوال ؟الوضوولنيسوت نف  ، ليوهر  وم ردهموا فو   ،الخفينه بعد نقض الوضول نةف نقض وضول

رط  وواة المسوح علوى ومون شو ،  الخفوين علوى  هوارو كاملوةلوبلوم ي ،ألنه لم يلبسوهما علوى  هوارو ؛ي سب ر ليهلو 
 ارو كاملة.الخفين نن تكون ال ه

نموا يمسوح علوى الخفوين مون ندخوب ر ليوه  ،ألن المسح عليهما ب وب بنةعهموا "ولي سل رجشي  ،ل لزع خفي "قال:  وا 
ونمووا موون ندخووب ر ليووه فوو  الخفووين وهمووا فيوور  وواهرتين  ،بهووذا الشوورطوهمووا  اهرتووان ب هوور الوضووول  الخفووينفوو  

 ،ل ووواة المسووح األن فوو  الحووديث  عووب ال هووارو قبووب لووب  الخفووين شوور    ؛ح علووى الخفووينمسووب هوور الوضووول فووال ي
 .((دعهما فإن  ندخلتهما  اهرتين)) :فقال ،نهوى الم يرو لينةف الخفين

 فوإذا نوةف الخفوين بعود نقوض الوضوول ال ،فال هوارو شورط ": دذا ندخله ر ليك ف  الخفين وهموا  اهرتوانقال عمر"
؟ نم ال ووم لبسووهما يمسووح  ،فووينلكوون لووو اسووتمر علووى  هارتووه فنووةف الخ ،ديوود ليسووو  لووه المسووحبوود نن يتوضوو  موون  

 وم نةعهموا مون فيور  ،مسوح علوى الخفوين ، وم مسوح ، م لب  الخفوين ،لكن لو توض  ،على  هارته األولى ،يمسح
 والصوور  ،دنا صوورعنو ،خووان هوذا تختلوف عون المسو لة السوابقةيوا د ؟نم ال ذلكيمسح بعد  ، م لبسهما  انية ،حدث
هوذا  ،دلى ر ليوه م ردهما  ،توض  وضول الصالو  م لب  خفيه  م بال  م نةعهما: -رحمه هللا-ذكرها اامام الت  

 الخفين ف  القدمين وهما  اهرتان. وهو ددخال ،بالشرط ألنه لم ي ه ؟لماذا ،ال بد نن يخل  ينةف خفيه
هوو موا  وم نوةف الخفوين  ،فسوب ر ليوه ف دخلهموا فو  الخفوين مال  كوا اوضوول   ،ه للصوالو: توض  وضولالصورو ال انية

 لو لم يلبسهما دال المرو األخيرو.ف  دشكال كما  هذا ما ، م ردهما ،يةال على  هارو
مسوح  ،واسوتمر علوى  هارتوه بالمسوح ال بال سوب ، وم نحودث  وم مسوح ، هارو كاملة  وم لوب  خفيوه :الصورو ال ال ة

وال علووى  هارتووه نن يسووتمر وم لووه لووو نراد  ،مسووتمرو  هارتووه ، ووم نراد نن يعيوود ،فم نووة  وو ،ال ب سووب الوور لينالخفووين 
 ،نحن بين نموور ،نعم ،واستمر على  هارته ،مسح على الخفين  م نةعهماخفين، هذا الوضول ما حكمه؟ اليلب  

نو نعووم  ،قووول وهووذا ،م ووب حلوول الوورن  الممسووو  ال يووؤ ر فوو  ال هوواروالخفووين وخلوو   ،هووو علووى  هارتووه :نن نقووول
 لووم يووذكر فوو  نووواقض ،وضووول خلوو  الخفووينال نووه لووي  فوو  نووواقض: د ووم يوو ت  موون يقووول ،ن ال هووارو ب لووه: دنقووول

  ؟يصير ماذا ،وال ريحنوم  لي  ب ائ  وال بول وال ،لي  بناقض ،الوضول خل  الخفين
 ....طالب:....

 ؟كيف
 ....طالب:....

م سوول اآلن بعود نن  نمممسوو  هوو هوب  ،هذا الفرض ،مسح الرن هو فسب الو ه واليدين و  د نن يصل رااآلن ن
مسح يخفان  هلي  في ،نعم وال ممسو  ،ما فسب ر ليه ؟نعم هو فسب ر ليه ،ال م سول وال ممسو  ؟نةف الخفين
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نن فوال يحتواج  ،ليسه م سولة وال ممسووحة ِبِر بفيصل   ،هذه  هارو ناقصة ، هارو نصال  ليسه  :فنقول ،عليها
، لوو تورك فسوب الو وه نو مسوح الوورن  ،خور  اعضوو  كموا لوو تورك  ، هوارو نصوال   هفيو موا هوذا مون النوواقض، :نقوول

ووو ؟لوووي  بظووواهر نمظووواهر  ،م سوووولة وال ممسووووحةليسوووه بر وووب  فيصووول  وهوووذه  : الشوووعر  هوووارو نصوووليةعر نقوووولالش 
 ؟نعم ،وال يقا  الفرف باألصب ،فرعية

 ....طالب:....
نن يصل  بر ب ليسه م سوولة  دنرا ،نراد نن يصل  بعد نن مسح الخفين فنةعهمااآلن هذا شخه  ،له عالقة ما
ألنوه اآلن يريود  ؟نم الظواهر  ،حائوبنو مسح الحائوب وال  ،ينناقه من فروض الوضول فسب الر ل ،ممسوحةوال 
  ؟بق  اآلن ماذا ،ب ليسه م سولة وال ممسوحةول عبادو بر انن ية 

 ....طالب:....
 ، هارتووه باقيووةف ووم نووةف الخووف قبووب الحوودث  ،خووفالفو  لووو فسووب ر ليووه وندخلهمووا  ،فسووب ر ليووهكووان  بواق  لووو ،ال

وال خوووف  ،ال ر وووب م سوووولة ،مسوووح علوووى الخفوووين ونةال الخفوووين ،اآلن موووا فسوووب ر ليوووهلكووون  ،الر وووب باقيوووة هوووارو 
  بمس لة دلةام، ما ه ،بر ب ليسه م سولة وال ممسوحة ألنه يصل  ؛ناقصة ،ال هارو ليسه بكاملة ادذ   ة،ممسوح

وشويخ ااسوالم علوى  ،يعنو  يعوارض كوالم شويخ ااسوالم ،تقبوب يعنو  كونهوا تقبوب نو موا ،المس لة بيان و هة نظر
وهو المذهب عنود  ،هذا رنينا ف  المس لة ،ي ول النقاش حتى ال ،ه  بمس لة دلةام ما ااسالمشيخ  ،العين والرن 

تخر نوا ا مو ،والورن شيخ ااسالم على العين  ،شيخ ااسالم من ن ب المس لةالنقاش ف  هذه ما ي ول ، و الحنابلة
 ؟نعم ،وكتب شيخ ااسالم ،ااسالمعلى علم شيخ  دال

 ....طالب:....
 والناقصووة، ممسوووحة،  هارتووه  م سوولة وال ألنوه يصوول  بر ووب الوهووو الوورا ح عنوودي؛  ،الحنابلوة دالمووذهب عنوو وهو

 . هارو ناقصة ،ف   هارو نصال  لكن ما  ،ال لي  بناقض ،هذا ناقض :نقول
نعوم لوو كوان العهود  "هأن مسح الخف ن حت  جف وضوؤ  فسها ،مالك أن رجل توضأ وأشي  خفاهوسئل " :يقول
 ؟نعم ،+وفسب ر ليه يمديه ،وما نشفه األعضال ،قريب

 ....طالب:....
 ،شوخه تويمم لعودم الموال ،تيمم لعدم المال ،ولب  الخفينتيمم  ،لو شخه تيمم ،هذه مس لةنعم  ،ب هر الوضول
علوى وضوول؟  لوي دذا لبسهما علوى تويمم  ؟هب يمسح الخفين ، م لب  الخفين ،البدل له حكم المبدل :ونحن نقول

وونو  ،بوودل موون كوب و ووه ؟رافوو  نموهوب هووو مبوويح  ،هوذه المسوو لة مفرعووة عوون مسوو لة التوويمم وو ارافوو  رفع  نو رافوو   ،ام لق 
 .دن شال هللا سي ت وهذا  ؟امؤقت   ارفع  
 ،ه وصدش أدن المسدح أشد  الخفد ن حتد  جدف وضدوؤ  فسدها ،مالك أن رجدل توضدأ وأشيد  خفداهوسئل ": يقول
وال يعيوود فسووب الو ووه واليوودين ومسووح الوورن   ،يعنوو  ليمسووح علووى خفيووه "وليعدد  الصدد ة ،أشدد  خفيدد  ح: ليمسددقددال

ال يعيود و  ،علوى الخفوينموا مسوح  ،ألن صوالته كانوه بوضوول نواقه ؛اويعيد الصالو و وب   ،على خفيه فق يمسح 
ونما بالنسوبة ، المسح على الخفينوهذا سها عن  ،لمالكية دنما تشرف م  التعمد والذكرا ن المواالو عند؛ أللالوضو 
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يكمله ب سوب الور لين، نةف الخف  دحتى ف  الصورو الت  ذكرناها عن ،عنده مشكلة لي فهذا  المواالوال يرى لمن 
 ،خلوو  الخفوويننعووم  ،هووو علووى وضووول ، ووالث ،سوواعتينسووح علووى الخفووين وبعوود توضوو  ومالووذي ال يوورى المووواالو، 

 ألن المواالو ليسه بوا بة. انتهى ااشكال؛افسب ر ليك و  فق ون: يقول
قدم فسب الر لين على بقيوة األعضوال  "ثم استألف الوضون ،ثم لبس خفي  ،ي مالك أن رجل غسل ق موسئل "
 "ثدم ل توضدأ ولي سدل رجشيد  ،ل لدزع خفيد  :فقدال ،سدتألف الوضدونثدم ا ،خفيد ثم لدبس  ،أن رجل غسل ق مي "

 كوامال   اف الخفوين  وم يتوضو  وضوول  ال بود نن ينوة  ،  الخفين حتى على قوول مون يقوول بعودم الترتيوبلماذا؟ ألنه لب
ووو اكوووان مرتب ووو سووووال   هوووذا فسوووب ر ليوووه  ،كاملوووةألن ال هوووارو ليسوووه  ؛نعوووم ،قوووول بعووودم الترتيوووبي عنووود مووون ،انو منكس 
 برنسه.ومسح  ، م فسب و هه ويديه ،دخلهما الخفف 

نوه لوم يلوب  الخفوين علووى أل ؛يودخلهما فو  الخفوين ذلوك ووم بعود  "ولي سدل رجشيد  ،ثدم ل توضدأ ،ل لدزع خفيد " :يقوول
  ؟نعم ،كاملة  هارو  

 ...طالب:......
 عم. ن ،دام ي سب ر ب  م ي سب ال انية يمسح خف  م يمسح ال انية ماالبدل له حكم المبدل، 

 ألحسن هللا ذليك.
 العمل في المسح أش  الخف ن :باب

: وكان ال  زد  ذذا مسح أش  الخف ن أش  قال ،ل  رألى ألباه يمسح أش  الخف نأن مالك أن هشام من أروة أل
 وال يمسح بطولهما. ،يمسح ظهورهماألن 

 يد  تحدت الخدف حد ى  ذفأ خل امدن شدهاب  ؟من شهاب أن المسح أش  الخف ن ك ف هواأن مالك ألل  سأل 
 فوق  ثم ألمرهما. وااخرى 
 .ذلكمن شهاب ألحب ما سمعت ذلي في ا لوقو :قال مالك

 العمل في المسح أش  الخف ن :باب
نو يكتف   ؟ى واألسفباألعل ؟هب يمسح الظاهر والبا ن ؟كيف يمسح على الخفين ،ني صفة المسح على الخفين

 بالظاهر فق ؟
: قدال هشدام ،الزب در يمسدح أشد  الخفد نروة أللد  رألى ألبداه أدروة مدن مدن أدهشام ح ثلي يح   أن مالك أن "

ظهور ألن  "ح بطولهمدامسوال ي ،همار ح ظهو مسالخف ن أش  ألن يأش  ال  زد  ذذا مسح "يعن  نباه  "أروةوكان 
 هو محب الو وب. الخف

لموواذا؟ ألنووه هووو  ،نولووى بالمسووح موون نعوواله كووان الوودين بووالرني لكووان نسووفب الخووفلووو  :-رضوو  هللا عنووه-ل علوو  اقوو
هووو الووذي يباشوور األوسوواخ والقوواذوراه التوو  تقتضوو   ،مووا يقتضوو  المسووح نسووفب الخووفالووذي يباشوور  ،الووذي يباشوور

وقود رنيوه  :-رضو  هللا عنوه-يقول علو   ،نولى بالمسح من نعالهان الدين بالرني لكان نسفب الخف لو ك ،المسح
سوح علوى لخفوين نن يماذا عروو ال يةيد دذا مسح علوى وه ،يمسح ظهر الخفين -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 وال يمسح ب ونهما. ،ظهورهما
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مدن شدهاب ذحد ى افأ خدل  ؟من شدهاب أدن المسدح أشد  الخفد ن ك دف هدواوح ثلي أن مالك ألل  سأل ": يقول
 .مسح؟ نعلى الخف ونسفله ماذا يعن  "همامر ألثم  ،  ي  تحت الخف وااخرى فوق 

والخوف  ،خوفمسوح ألن المسو لة مسو لة  "ذلدكمن شهاب ألحب ما سمعت ذليد  فدي اول وق :ل مالكاق :قال يح  "
ويمسح ال انبين نن  ذلكمقتضى  ادذ   ،ي لل على ال مي  ،واألسفب ي لل على األعلى ألنوه  ؛الخوف وانب   ،انيض 

  ملة الخف.ي لل من 
 ،بن شهابالى حسب ما وصف لم يختلف قول مالك نن المسح على الخفين ع :-رحمه هللا- ابن عبد البريقول 

دال ننوووه ال يوورى ااعووادو علووى موون نقتصووور علووى مسووح ظهووور الخفووين دال فووو   ،يعنوو  يمسووح نعلووى الخووف ونسووفله
ن كوان بعود خوروج الوقوه لوم يعود ،كوان فو  الوقوه نعواديعن  من اقتصر على ظهر الخف دن  ،الوقه والوقوه  ،وا 

 بالوقه دون ما بعده.ما يلةمون بااعادو  ،اله ش ن عند اامام مالك ك ير  
ال  هبون شوهاب دال ننوا هقوول مالوك نن المسوح علوى الخفوين علوى حسوب موا وصوف ولوم يختلوف ابن عبود البور:يقول 

ومون فعوب ذلوك وذكور فو  الوقوه مسوح نعالهموا  ،مسح ظهور الخفين دال ف  الوقهاقتصر من يرى ااعادو على 
بون نواف  فإنوه يورى ادال ، و مهوور نصوحاب مالوك، بن القاسوماوهو قول  ،ف  الوقه م نعاد تلك الصالو  ،ونسفلهما

ننوه ال ونما الشافع  فقود نوه علوى  ،شد من قول مالكنيعن   ،على من فعب ذلك ف  الوقه وبعده اااعادو م لق  
صووار يعنوو  االقت ،المسووح علووى نسووفب الخووف ال ي ووةا  ،علووى ظهووره فقوو  ، وي ةئووهلخووفح علووى نسووفب اي ووةا المسوو

ويستحب نال يقتصر نحود علوى ظهوور الخفوين دون با نهموا كقوول  ،المسح على ظهره فق  ا وي ة   ي ةا عليه ال
سووحاق وداو  ،وعنوود مالووك و وووب ،دال ننووه عنوود الشووافع  اسووتحباب ،بوون شووهابامالووك و   دوقووال نبووو حنيفووة ونحموود وا 

ألنوه هوو ال ابوه  ؛هذا هو الورا ح ،ا حوهذا هو الر  ،و م  ففير من نهب العلم يمسح ظاهر الخفين دون با نهما
 .نعم عل  وفيره،من حديث  -عليه الصالو والسالم-عنه 
  .ذليكهللا  ألحسن
 ما جان من الرأاء :باب

  تكشم.ولم  مل فثم رجع  ،أن مالك أن لافع ألن أم  هللا من أمر كان ذذا رأف الصرء فتوضأ
قد   ثدم  رجدع ف ملدي أشد  مدا ،ألد رج في سدل الد م أن مالك ألل  مش   ألن أمد  هللا مدن أبداس كدان  رأدف ف خد

 صش .
حجدرة ألم    مدن المسد ب رأدف وهدو يصدشي فدأت  رألى سدع الش ثدي أللد قسيط لك أن  زد  من أم  هللا من اأن م

 ق  صش . أش  ما فمل ثم رجع  ،فتوضأموضون فأتي  -صش  هللا أشي  وسشم-سشم  زوج اللمي 
  :-رحمه هللا-يقول 
 لرأاء جان في ا ما :باب
و ،ومنو  يمنو  ،ف كنصر ينصوركنصر رعف يرع   ف  ع  رعاف مصدر ر  ال ، ني خورج الودم فرع ووكورم  ،فرعوف يرع 

 على الدم نفسه. انيض  الرعاف كما ي لل على خروج الدم ي لل  ،والرعاف هو الدم بعينه ،اورعاف   اف  من ننفه رع
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 "مدن صد ت  الصدرء -ألو رأ دف-ف ذذا رأ دهللا من أمر كدان  ح ثلي يح   أن مالك أن لافع ألن أم " :يقول
 لكوون ،واألصووب نن الوضووول يحمووب علووى حقيقتووه الشوورعية، نصوورف منهووا فتوضوو اوهووو فوو  الصووالو رعووف يعنوو  دذا 

 يوونقضألن الرعوواف ال  ؛يعنوو  م وورد فسووب الوودم ،سووي ت  مووا يوودل علووى نن اامووام مالووك يريوود بووه الوضووول الل وووي 
موا  رعف ينصرف وي سب الدم وير   فيصول صلى ركعة  م  ،السابقة "أش  ص ت  فمل ثم رجع "الوضول عنده 
والكالم ف  البنال على ما مضى من صالته  ،م فقد ب له صالتهلكنما دذا ت ،يبن  ،يتكلمدذا لم  ،بق  من صالته

دنمووا يخوورج  ،علوى نن الرعوواف لووي  بحوودث عنوود مالووك ،لووك دون فيووره موون األحووداثاخواه بالرعوواف عنوود اامووام م
بون ابون عمور و ا ،لموا  وال عون مون ذكور ؛وهذا خواه بالرعواف عنود مالوك ،صالته على م ويعود فيبن الدوي سب 

 .نال ف  الرعاف خاصةا البنو ر  همعبا  وسعيد كل
ولذا يورى ك يور مون نهوب العلوم ننوه  ؛لكنه ضعيف ،ودليله حديث عائشة ،ألحداث  ف  سائر ايبن :وقال نبو حنيفة

 ؟نعم ،من نحدث وهو ف  صالته فليتوض  ،على ما مضى ، وال يبن تهصال يست نف ،دذا نحدث يست نف
 ....طالب:....

 ؟كيف
 ....طالب:....

 بوب ال ،نك ور نهوب العلوم وك يور مون نهوب العلوم ال يورون البنوال ،حديث عائشوة معوروف.... ،وليبن  على ما مضى
 ،ك يورو تب وب الصوالوالا كانوه الحركوة يعنو  دذ ،فعوب موا يب وب الصوالوبانصورافه وبحد وه ألنوه  ؛االسوتئنافبد من 
و ،والذهاب والوضول يب وب الصوالو فالمش  ومعلووم  ((توضو يال يقبوب هللا صوالو مون نحودث حتوى )) :الحودث انيض 

 يست نف صالته من  ديد.  اانسانفإذا نحدث  ،مضعف عند نهب العلم ،نن حديث عائشة ضعيف
 :والموراد بقولوه "في سدل الد م ألد   رأدف ودخدرجن أبداس كدان هللا مد وح ثلي أن مالك ألل  مش   ألن أم " :يقول

ه لوم ينوتقه عنود ألن وضوول  "ثدم  رجدع ف ملدي أشد  مدا قد  صدش  ،في سل الد م ألد "بن عمر افتوض  ف  خبر 
شووك ننووه  مكووان الوضووول ال ،لكوون ذهابووه دلووى محووب ال سووب ،الرعوواف لووي  بنوواقض ،ولووم يحصووب منووه منوواف ،مالووك
 م ذهب ف سب  ،خرنو نحدث على القول اآلرعف يعن   ،صالته استدبر القبلة ب له وبعضهم يقول: دذا ،مناف

 ما يلةم؟  نواستدبار القبلة  ذلكالدم نو توض   م عاد دلى صالته يلةم من 
 ....طالب:....
تكوون نمواكن الوضوول فو   ،لوي  بوالةم نم ،القبلوة ب لوه صوالته اسوتدبردن  ،لكن دن فعوب ب لوه صوالتهما يلةم، 

رفنوا نن القوول وع ،ويكموب صوالته ،وهوو مسوتقبب القبلوة نو شوماال   ا وم ينحورف عنهوا يمين و ،القبلوة فيوذهب دليهوا  هة
وخوروج موون عهوودو  ،ونحوووط فوو  دبورال الذمووة ،للصوالووهوذا نحفووظ  ،بووب يسووت نف ،علووى صوالته المور ح ننووه ال يبنو 

 بيقين.الوا ب 
الش ثي ألل  رألي سع   من المس ب رأدف وهدو يصدشي فدأت  قسيط ح ثلي أن مالك  زد  من أم  هللا من و ": يقول

صددش  هللا أشيدد  -زوج اللمددي " وليقووب المشوو  فوو  ن نووال الصووال ؛ألنهووا نقوورب موضوو  دلووى المسوو د "حجددرة ألم سددشم 
نن الوضوول الموذكور فو  هوذه األخبوار  ،وهوذا هوو رني ااموام مالوك ،ني فسوب الودم "فأتي موضون فتوضدأ -وسشم
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أشد  مدا قد  فملد  ثدم رجدع "بم ورد فسوب الودم يعنو   ال وي و ايعنو  توضو  وضوول    ،بشورع ولي كله وضول ل وي 
 ،ولم ي اوة نقورب مكوان ،وننه دذا خرج ل سله ولم يتكلم ،ف فاد فعب هؤالل نن الرعاف لي  بناقض للوضول "صش 

نن  -  وسوعيدبون عبواابون عمور و ا-نفواد فعوب هوؤالل  ،يعن  صواره حركتوه ومشويه وذهابوه وم يئوه بقودر الحا وة
ال انصورف و ، -هللارحموه - رى عليه اامام مالوك  ما، وهذا كله على الرعاف لي  بناقض للوضول بون اتوضو  وا 

لكون هوذا موا فهموه ااموام  ،حتمال قائم ننه الوضول الشرع  نو الل وي الا ،نت  بوضول فتوض  انيض  د يوسع ،عمر
ومسو لة نقوض  ،على موا صولى ب مكان يبن ولم ي اوة نقر  ج ل سله ولم يتكلموننه دذا خر  ،مالك ننه وضول ل وي 

وال يتوضو  دال مون حودث يخورج مون ذكور نو دبور   ،-رحموه هللا-عنود ااموام مالوك تقدمه الوضول بالرعاف مس لة 
و ،هووذا موا يخوورج مون البوودن مون فيوور السوبيلين، وعلوى نو نووم مالووك  ،فإنووه ال يونقض الوضووول عنوده اولوو كووان فاحش 

سوحاق وال ووري وفيوره ،نقض الوضول دال ما خرج من السبيلينوالشافع  ال ي دلوى نن  موذهوب نبوو حنيفوة ونحمود وا 
 نعم. ،وهذا سبل الكالم فيه ،ال هاروينقض  اوكب ن   يخرج من ال سد يرونه حد    ،الفصد والح امةالرعاف و 

 ألحسن هللا ذليك.
 العمل في الرأاء :باب

  الد م حتد  رأل ت سع   مدن المسد ب  رأدف ف خدرج ملد :ألل  قال يمسشااأن مالك أن أم  الرحمن من حرمش  
 وال  توضأ.، ثم يصشي  خرج من أللف  ألصابع  من ال م الذي تختضب

هللا  خرج من أللف  ال م حت  تختضب ألصدابع  ثدم  أن مالك أن أم  الرحمن من المجمر ألل  رألى سالم من أم 
 .ثم يصشي وال  توضأ ،يفتش 
 العمل في الرأاء :باب

 ؟الكن دذا كان يسير  ي سب، هذا  ،ادذا كان الرعاف ك ير  ى ما ما تقدم محمول عل
هوذا  "ف رأ درأل دت سدع   مدن المسد ب  :أللد  قدال يسدشمااح ثلي يح   مالك أن أم  الرحمن من حرمش  "يقول: 

 خدرج مدن  الد م حتد  تختضدب ألصدابع  مدن الد م الدذي  ف ف خرج ملد رأ  " على نسا  نن رعف من باب نصر
محموول علوى هوذا  ،وهناك رعف وهو يصل  ف تى ح رو نم سلمة ف ت  بوضول فتوضو  "وال  توضأ أللف  ثم يصشي

ف خدرج ملد  الد م حتد  تختضدب ألصدابع  مدن الد م الدذي "عنوه  واليسوير معفوو   ،ا محموول علوى القليوبوهوذ ،ك يرال
والوودم والقوويح علووى القووول  ،دموعرفنووا نن هووذا محمووول علووى اليسووير موون الوو " خددرج مددن أللفدد  ثددم يصددشي وال  توضددأ

وال  "ثدم يصدشي يعفوى عون اليسوير بخوالف البوول الوذي ال يعفوى عون يسويره لوالقو  ،بن استهما يعفى عن يسويرهما
المنفو  لوي   :فهنوا نقوول ،نا الوضول ف  الخبر األول علوى الل ووي لدام حم ما ،ال وضول شرع  وال ل وي  " توضأ

ذا نردنوا نن نقوولو  ،المنف  هو الوضول الشورع  والل ووي  والنفو   ،ن هوذا م وابل للخبور السوابل فاا بواه لل ووي : دا 
 فيتحد الخبران. اشرعي   اولم يتوض  وال يتوض  هنا وضول   ،ال وي   افتوض  يعن  وضول   ،للشرع 
نحوود الفقهووال السووبعة موون  "مددن أمدد  هللاسددالم  أددن أمدد  الددرحمن مددن المجمددر أللدد  رألى وحدد ثلي أددن مالددك" :يقووول
تد  تختضدب ألصدابع  ثدم يفتشد  ثدم سالم من أم  هللا  خدرج مدن أللفد  الد م ح ىألل  رأل" اد نيض  يسع هم ل ،نالتابعي
 وعلى كب حال اليسير معفو   ،فسبدون من  نصابعهيب  وينةل من حتى ي ايحركه مرار   :يفتله "وال  توضأ يصشي
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 لهووذا شوو  ،وال ي سووله ،وال يتوضوو  ذلووك بووه عوون الصووحابة نن الواحوود موونهم يعصوور الحبووة والب وورو ومووا نشووبه عنووه، 
سوحاقعند نحمد ونب  حنيفوة الك ير فعرفنا الخالف فيه  انم ،عنه يسير معفو   ن و   ألنوه ؛د نن هوذا نواقضوداو  وا 

ن كان ن س   ،على البول وال ائ  ومالك والشافع  ال ينقض فاحش، يخرج من البدن مقي  نواقض دال  وننوه ال ،اوا 
 .ما يخرج من السبيلين

 هللا ذليكألحسن 
 فيمن غشب  ال م من جرح ألو رأاء العمل :باب

أن مالك أن هشدام مدن أدروة أدن ألميد  ألن المسدور مدن مخرمد  ألخمدره أللد   خدل أشد  أمدر مدن الخطداب مدن 
 ،الصد ة وال حد  فدي اإلسد م لمدن تدرك ،: لعدمفقدال أمدر ،أمدر لصد ة الصدبحفدأيق   ،الش ش  التدي طعدن ف هدا

 .افصش  أمر وجرح   ثعب  م  
؟ : ما ترون فيمن غشب  ال م من رأاء فشم  لقطع أل   ألن سع   من المس ب قال   من سعأن مالك أن يح 

  ومئ مرألس  ذيمان.: ألرى ألن  : ثم قال سع   من المس ب قال مالك: قال يح   من سع
 .ذلكفي  ألحب ما سمعت ذلي ذلكو  :قال مالك
 : -رحمه هللا-يقول 
 ...العمل فيمن غشب  ال م :باب
 ؟الم تفي ألل  لم  ذكر  مع ،ألح  الفقهان السبع ألن سالم من أم  هللا  مذكرت :يقول

 منهم سالم. ،ة نقوال بين نهب العلمفيه على  ال  مختلفالساب  
 ل فيمن غشب  ال م من جرح ألو رأاءالعم :باب
 خدل أشد  أمدر  أن هشام من أروة أن ألمي  ألن المسور من مخرم  ألخمره ألل "ح ثلي يح   أن مالك  :يقول

 عون فو  صوالو  -رضو  هللا عنوه-عمور  "أمدر لصد ة الصدبح ق فدأي ،من الخطاب مدن الش شد  التدي طعدن ف هدا
دخوب عليوه مون ، دخب على عمر بن الخ اب من الليلة الت   عن فيها لما  عنه نبو لؤلؤو فالم الم يورو ،الصبح
األك ور  ؟النهوارمون  نمالصوبح مون الليوب  ،الليوب صالو الصوبح مونمن يرى نن يستدل هذا ب ،فيهاالت   عن  ةالليل

ومنهم من يورى نن النهوار يبودن مون  لووف الشوم  دلوى  ،على نن النهار يبدن من  لوف الصبح دلى فروب الشم 
 والليب من فروب الشم  دلى  لوعها. ،روبهاف

 نم نية النهار؟ ية الليب  اآلن الشم  كما ف  سورو ااسرال
 ....طالب:....

 ؟كيف
 ....الب:....ط
ددر ة  ال  ددارع م ْبصع دد   الِله  ددا حي  ع ْشل  ج  دد   الِشْ ددلع و  ددا حي  ْول   ،يووة الليووب القموور و  ،يووة النهووار الشووم آف [( سووورو ااسوورال21)] }ف م ح 

ن النهوار يبودن د :ن ونصوحاب الهيئوة كلهوم يقولوون يوهذه عمدو الفلكيو ،ربالقموالليب مرتب   ،لشم ابفالنهار مرتب  
موون  ،وهووذا الخبوور ك نووه موون هووذا البوواب ،والليووب موون فووروب الشووم  دلووى  لوعهووا ،لشووم  دلووى فروبهوواموون  لوووف ا
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ل يوورون نن النهووار يبوودن موون  لوووف الفقهوواهووو  عوون فوو  صووالو الصووبح، المتشوورعة و  ،الليلووة التوو   عوون فيهووا عموور
؟ ف  ف  النهار نمالليب  ، الصيام ف اموعلى كب حال األدلة من نقواها مس لة الصي ،يبدن من  لوف الف ر ،الف ر

لكوون هووب يبوودن موون  لوووف  ،؟ فو  النهووارفوو  النهووار نمالووروا  دلوى ال معووة فوو  الليووب  ،النهوار ويبوودن موون  لوووف الف وور
 من  لوف الشم ؟ من  لوف الشم . نمن  لوف الف ر الساعة األولى تبدن م ؟الف ر
لموا  عون حموب دلوى  -رضو  هللا عنوه-ر عمو ؟كيوف نيقوظ عمور "فدأيق  أمدر ،من الش ش  التي طعدن ف هدا": يقول

 :فقلنواوال ي يوب،  ،موا يورد ،يا عمر ،ينادى يا عمر ،دال بالصالو للن تفةعوه بش  :فقال ر ب ،عليه منةله م مى  
عليوه -النبو   ،هموه الصوالو ،هوذا هموه ،نعم :: نصلى النا ؟ قلنا م قال ،فمسح عينيه ،الصالو يا نمير المؤمنين

 ىرنومون شواهد المحتضورين  ،وكب شخه وموا يهموه ((الصالو الصالو))اللحظاه األخيرو ف   -الصالو والسالم
 ل حضره عند المعاينة.كب من علل قلبه بش  ،الع ب

يهمووه  ،بوواألذان اهتمووامموون لووه  ،هنوواك نخبووار معروفووة عنوود العنايووة بووبعض األمووور ،دال بالصووالو للوون تفةعوووه بشوو 
دذا  ،اافمال بعوض األشوخاه الوذين نذنووا سونين  ووال كن العناية م ورئ  ف  نما ،ذلكبله يختم  ،دخول الوقه

-مون كانوه لوه عنايوة بوالقر ن واحود مون شويوخنا  ،بب سم  من بعضهم اآلذان ،حضر وقه الصالو ت ير وضعه
 ،ويسوم  منوه القور ن واضوح ،وال يتكلم بكلمة ،اد الق   اوال يعرف نحد   ،صار عليه حادث ف دخب العناية -رحمه هللا

ولوذا ت ودون  ؛ف  م ب هوذه اللحظوة همن نمور الدنيا نو بالمعاص  نو بالمنكراه يحضر  لنعم ومن له اهتمام بش 
نعلول قلوبنوا بموا يسورنا نن يسوم  فل ،ه علل قلبه بها ف  حالوة الصوحةألن ؛ويختل  يكرر بعض األشيال من يخرف

نو  ،ارحتضولكنها تبدو دما عنود اال ،عن النا نمور تخفيها  ،ننك تقولهانمور ما يسرك نن تسم  ألن هناك  ؛منا
 الخرف.د عن ذلكقبب 
 ؟ قلنا: نعم.نصلى النا قال:  م  ،فمسح عينيه ،الصالو يا نمير المؤمنين :فقلنا ،دال بالصالو لبش تفةعوه لن 
ه فوإذا ذكوروا لو ،فو  حوال صوحته يهموه ليسو ل نقوارب الموريض فو  شو مون هوذا،  يوةاول شويئ ابعض األ بوال اآلن 
فصدش   ،ةتدرك الصد وال حد  فدي اإلسد م لمدن  ،: لعمفقال أمرأمر لص ة الصبح  فأيق "ذكره به فتوذكر  ذلك

وال  ،ينتهو  ل،منوه شو   خره لم يبولدذا فقد فالش ل  ،ألنه نخر ما يفقد من الدين الصالو "اأمر وجرح   ثعب  م  
دضوافة دلوى موا روي مون  ،بكفور توارك الصوالويعتمود عليوه مون يقوول  هوذا مموا ،حظ ف  ااسالم لمن تورك الصوالو

بين العبد وبين الكفر نو الشرك ترك (( ))فقد كفر )العهد الذين بيننا وبينهم الصالو فمن تركها)المرفوف والموقوف 
نمووا دذا  حوود الو وووب كفوور  ،لووم ي حوود الو وووبن وا   ،موون النصوووه التوو  توودل علووى كفووره ذلووكوفيوور  ((الصووالو
، ننوه ال بود فيمن ال يرقى دمه وال ينق و  والخبر نصب ،ايتف ر دم   ي ري  "اح   ثعب  م  فصش  أمر وجر " اد ماع  

وال  كووان ال ينق وو  دذا ،ايصوول  ولووو كووان الحوودث  اري وو ،كموون بووه سوول  واستحاضووة ،علووى حسووب حالووه نن يصوول 
 دال وسعها. ايكلف هللا نفس  

فشدم ما ترون فيمن غشبد  الد م مدن رأداء  :سع   من المس ب قالوح ثلي أن مالك يح   من سع   ألن ": يقوول
د بون يسوع "مرألسد  ذيمدان   ومئ : ألرى ألن سع   من المس ب":  م قال األنصاري  "من سع    يح قال  ؟ لقطع أل 
قووال يحيووى بوون سووعيد الووراوي عوون سووعيد بوون  ؟ينق وو  عنووهفلووم : مووا توورون فوويمن فلبووه الوودم موون رعوواف المسوويب قووال
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فلوم  ما ترون فيمن فلبه الدم مون رعواف ،، س ل سعيد  م ن ابئ برنسه ديمال  يوم: نرى نن ب:  م قال سعيدالمسي
ف  وواب نرى نن  ،لووم ي يبووا ،نلقوى المسوو لة علويهم ، ور  المسوو لة علوى نصووحابهنلقووى و  ؟يعنو  وهووو يصول  ؟نق و ي

الصوالو  عليوه-فو  الصوحيح نن النبو   ،و ر  اامام نو العالم المس لة علوى نصوحابه مشوروف ،برنسه ديمال  يومئ 
 لكن من نبرةها سؤالهم عن النخلة. ،س ل نصحابه مسائب -والسالم

 لكون دذا  ،فيخف خروج الدم ادام  الس   ألنه ما ؛وموض  صالته بالدم ،مخافة نن يلوث  يابه "مرألس  ذيمان   ومئ "
 ةاد خروج الدم. ل  وس دتحرك قام و 

نراد نن  دنسوانلوو  ،ن اايموال دذا  واة فو  ال وينأل "ذلدكفدي  ألحدب مدا سدمعت ذلدي ذلكو  :: قال مالكقال يح  "
وال يسو د علوى يوومئ  ،نةله األم وار فصواره األرض كلهوا وحوب  وين ،مكان فير هذا هفي ما ،يصل  ف  وحب

 ؟نعم ،من فلبه الدم من باب نولى ،لىفهذا من باب نو  ،هذا ال ين
 ....طالب:....

 ،لكن عاموة نهوب العلوم علوى هوذا ،دليب ينهض على تن يسهرف نعال  مهور نهب العلم على ننه ن  ، وننا وهللا 
 عليه.ى نقب اا ماف حت

 ....طالب:....
 . بهله يما دخا ،نقب، ال

 
 

 ،هذا يقترح ألن يكون هلاك فاصل في ملتصف ال رس لإلجاب  أشد  ااسدئش  بمقد ار أشدر  قدائ  ألكثدر ألو ألقدل
 من ااسئش ؟ واالستفا ة ،لتج    اللشاط ذلكو 

    يب.اقترا
 ؟الد  قرابد  ث ثد  ألشدهر ؛حخر ذكمال الكتاب بع  الحج بع  العشان ذل  ألن  لتهي فالوقت كداء األيض  هذا طشب 

  بعد الحج ون يريد
 ....طالب:....
 ؟معها ؟بهاماذا نفعب ودرو  المس د  يب  ،االختباراهيعن  دلى 

 م كل  وم ذذا كان يش  أشيك.ب ز  ليس ، وم ن ،ب زم كل  وم ليسسمت واح  واثل ن طالب: يص ر 
ننووه يسووتمر در   االقتوورا ، نم ال يرضووون خوووان ندري اا ال لكوونن يوقووف ال وودول وهللا المشووقة موو  ال وودول دن كووا

 .يعن  شهرين نو  ال ة ،االختباراهالمو   بعد الحج بعد صالو العشال دلى 
 اإلخوان لشطوا. ،مهم يا ش خطالب: وهللا 

  شك.هو دكمال الكتاب ينش  بال
 

 ال أوة؟ استجاب ما هي ألسباب  :يقول
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ألن  ؛ يوب الم كوب والمشورب والملوب  -بب من نهمها-األسباب منها  وهناك موان ، ،نسبابعلى كب حال هناك 
وو ،نشووعث نفبوور ،ي يووب السووفرذكوور الر ووب  -عليووه الصووالو والسووالم- النبوو   ،و وود المووان نسووباب لكنهووا  اوهووذه نيض 

فعلى اانسان نن ي يوب م عموه  ،ذلكيست اب ل ىف ن ،وفذي بالحرام ،وملبسه حرام ،مشربه حرامو  ،م عمه حرام
 يسووتع ب ويسووتب ئونال  ،- ووب وعووال-دضووافة دلووى حسوون الظوون بوواهلل  ((ن ووب م عمووك تكوون مسووت اب الوودعوو))

 .المستعان، وال يدعو بإ م وال ق يعة رحموهللا  ،اا ابة
 ....طالب:....

 .لكن ندر  وضعنا ،مب بإذن هللاشال هللا يك دن
 .ألحسن هللا ذليك

 ....طالب:....
قبووب عشوور ذي  ،نسووبوف قبووب العشوور موودو ،فوو  نحوود المسووا د القريبووة ه دوروصووير فيووننووه ي ،هووذا ال وواري اآلن نعووم،
 .على العادو ف  المس د عندناالعصر  ،والسبعة األيام األولى من ذي الح ة ،الح ة
 ؟في غ ر الموطأ يعليطالب: 

 ؟م نن ن ير ف  الشر  نسرف فال با ، نعمتددال دذا نر  ،ألن الكتاب كبير ؛قلياليخفف  مو  هو يس ب، ال
 ....طالب:....

 ؟، نعمنعم ،نا كتب، هللا يعفو ويسامح عندهللا المستعان
 ....طالب:....

 بإذن هللا. ،-دن شال هللا- اخير  ما يكون دال  دن شال هللاال، 
 دط؟طالب: ل  ر الشر 

 ؟نعم
 

 سم.
 .سن هللا ذليكألح
 الوضون من المذي :باب

أدن المقد ا  مدن ااسدو  ألن أشد  مدن  أن سشيمان من يسارر مول  أمر من أم   هللا مي اللضأن مالك أن أل
 ،فخرج مل  المذي ،ألهش  من اأن الرجل ذذا  ل -صش  هللا أشي  وسشم-ألمي طالب ألمره ألن يسأل ل  رسول هللا 

: قال المق ا  ،ألن ألسأل وأللا ألستحي  ،-صش  هللا أشي  وسشم-ل  رسول هللا فإن أل ي ام :أشي ماذا أشي ؟ قال
 ،جدد  بالمددانألحدد كم فش لضددح فر  ذلددكذذا وجدد  )): فقددال ،ذلددكأددن  -صددش  هللا أشيدد  وسددشم-فسددألت رسددول هللا 

 ص ة((.شه لوضأ وضونول ت
فدإذا وجد   ي مثل الخرددزة،ذلي اج ه  لح ر مل": شم أن ألمي  ألن أمر من الخطاب قالأن مالك أن زد  من ألس

 يعلي المذي.  "شص ةله نألح كم فشي سل ذكره ول توضأ وضو  ذلك
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لمدذي أدن اسدألت أمد  هللا مدن أمدر  :ب مول  أم  هللا من أياش ألل  قالأن مالك أن زد  من ألسشم أن جل 
 .ص ة"شك ل ت  ف سل فرجك وتوضأ وضونوج ذذا" :فقال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
  من المذين الوضو  :باب

 يخووورج عنووود ،بووويض رقيووول لوووةجنموووال  ،وتخفيوووف اليوووال علوووى األصوووح ،بفوووتح المووويم وسوووكون الوووذال المع موووة الموووذي
 نو تكرار النظر. ،ذلكوما نشبه  ،نو تذكر ال ماف ،المالعبة

 التيمو  "مدول  أمدر مدن أم د  هللا"القرشو  مووالهم  سوالم بون نبو  نميوة ر"ح ثلي يح   أن مالك أن ألمدي اللضد"
ألمدره "نميور الموؤمنين  "طالدب ألمديأن المق ا  من ااسدو  ألن أشدي مدن "نحد الفقهال وهو  "ن سشيمان من يسارأ"

 ،كانه تحته -عليه الصالو والسالم-نن ابنته  ذلكوالسبب ف   "-صش  هللا أشي  وسشم-ألن يسأل ل  رسول هللا 
 ،ذلكوموا يتعلول بو ،يموا يخوه العشورويباشور السوؤال ال سويما ف ،تحه علو  والصوهر يسوتح  مون صوهره نن يسو له

ال كموا  ،لم يكن مون مورضن ولي  هذا بعيب د ،ك ير المذي ،كان ر ب مذال   -رض  هللا عنه-فعل   ،يستح  وا 
 .ذيكب فحب يم   :قيب
عليوه الصووالو -ن ابنتوه ام لمكوذلكووو  "-أشيدد  الصد ة والسد م-فدأمرت المقد ا  ألن يسددأل اللمدي  مددذان   كلدت رجد   "

: فدإن قدال أشدي"؟ مواذا عليوه "فخرج ملد  المدذي"ةو توه  "من ألهش "يعن  قرب  "اأن الرجل ذذا  ل"ه من -والسالم
-سو ل النبو   انن علي و :و وال فو  بعوض الروايواه "وأللدا ألسدتحي -صش  هللا أشي  وسدشم-رسول هللا  امل أل ي 

سو ل  وم  ،نو ألنوه نمور المقوداد ،فإموا نن يكوون ن لول عليوه ننوه سو ل ألنوه نمور ،عن الموذي -عليه الصالو والسالم
نسووتح  نو  "أللددا ألسددتحي ألن ألسددأل و  ،-صددش  هللا أشيدد  وسددشم-فددإن ألدد ي املدد  رسددول هللا ": قووال علوو  ،ليت كوود

 ؟ياليننستحي  بيال وحدو نو 
 ....طالب:....

 ؟كيف
 طالب: ل   قردش.

فوووإذا ندخلوووه ال ووواةم علوووى  [( سوووورو البقووورو12)] }ذعِن َّللِا  ال  ي ْسدددت ْح عي بيوووال واحووودو  ؟تمووويمو  ،بيوووالينل وووة قوووريش نعوووم، 
نو دذا لووم تسووتح نعووم علووى ل ووة  ؟ال نمصووح  ((شووئه موواصوون  ا)دذا لووم تسووتح  ف)حوودو ابيووال و  ؟موواذا المضووارف قلووه

ل وة تمويم بودون يوال  وعلوى ((شوئه مواصون  ادذا لوم تسوتح  ف))تحذف واحدو وتبقى واحدو  ،ت به يال واحدو قريش
 صوون  مووااف -بوودون يوال- دذا لووم تسوتحِ  : بوابفو  كتوواب األدب مون صووحيح البخوواري  نعووم، ،بكسور (()دذا لوم تسووتحِ )
 .ونورد الخبر باليال ،هئش
 
 

وق  اتفقلدا أشد   ،: لحن مجموأ  ضباط من خارج الرداض أل لا  ورة بالرداض تلتهي ملهاي  ذي القع ةيقول
 هو معشن؟ مر أش  ماألن  بق  اا ، ألرجو لاسب مرلامجلا وق رتلاال   ؛حضور هذا ال رس
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ال  ،ألن البحث ف  دكمال الكتواب ؛بابد من دكمال الكت كن الل دن شوال -يسوتمر  ،هوو معلون لوى موايبقوى ع وهووا 
 .-هللا
 

ألحد كم فش لضدح  ذلكوج   ذذا)) :فقال ،ذلكأن  -صش  هللا أشي  وسشم-فسألت رسول هللا  :قال المق ا " :يقوول
ه ، ول توضدددأ وضدددونفش لضدددح فرجددد  بالمدددان))دون ال سوووب يعنووو   ،لووورشوالنضوووح األصوووب فيوووه ا "((فرجددد  بالمدددان

فوإذا نضوح  ،ويكفو  فيوه النضوح ،ليسوه كن اسوة البوول ،لكون ن اسوته مخففوة ،دل على نن المذي ن و  ((شص ةل
نحالووه دلووى هووذا المووال الووذي رشووه علووى  ذلووكبعوود شوو ل فووإذا نحوو  بخووروج  ،ونضووح سووراويله لق وو  الوسوووا  ،فر ووه

للوضووول وهووو ن وو  هووو نوواقض، نوواقض ف ((لصووالوله ، وليتوضوو  وضووولفر ووه بالمووال فلينضووح))ه  يابووه وعلووى فر وو
 ؟االست مار كوالبول نو ال ي وةا فيه  يعن  هب ي ةا  ؟االست مار نو ال ي ةا فيه هب ي ةا  لكن ،ن اسة مخففة

ذا  ،نعووم ،هووذا ال يق وو  الوسوووا  فوو  م ووب واالسووت مار ،الوونه علووى المووال ((فلينضووح فر ووه بالمووال)): ألنووه قووال وا 
   المال.يكف  ف ادذ  االست مار ويكف  فيه  ،شد ن اسة من المذينالبول  :قلنا ،نا نن نستعمب قيا  األولىدر ن

وو ،القووول ب نووه يكفوو  سووت مارباالنمووا بالنسووبة لموون ينق وو  المووذي عنووده  ال ينق وو  عنووده ن نمووا موو ،علووى البووول اقياس 
م ب هذه  ،بوسوا  ىال يبتلم ب هذا النضح ونضح السراويب لئ ،بويخرج معه ألدنى سب ،مصاب بك رته ،المذي

ا مو ،بن اسوة صوب ِ  :نقوول ؟بن اسوة يقوول: ال ينق و ، نصول  ،وكم من شخه يسو ل ،األمور من مداخب الشي ان
 الحووره موو ألنووه دذا و وود  ؛موون نعظووم نبووواب نو مووداخب الشووي ان علووى الحووريه ؟!دام ال ينق وو  يتوورك الصووالو

 و ال ف  بعض ،ينضح فر ه ، ال ف  الحديث نن يستعمب مافعلى اانسان  ،حصب م ب هذال هب يمن ا لش 
يحيلووه علووى هووذا المووال  ذلووكبعوود شوو ل ه ونن ييووه وسووراويله وينتهوو  بحيووث لووو خوورج منووه ننووه ينضووح فر وو :الروايوواه
 المنضو .
نسوولم  "أددن ألميدد  سددشمألوحدد ثلي أددن مالددك أددن زددد  مددن "كمووا فوو  قولووه:  -رضوو  هللا عنووه-عوون عموور ولووذا  ووال 
تصو ير  "ة لح ر ملدي مثدل الخرددز ه ذلي اج ألن أمر من الخطاب قال: " -  هللا عنهرض-مولى عمر العدوي، 

فشي سدل ذكدره  ذلدكألحد كم  فدإذا وجد "الخريوةو ينحودر منو  م وب  ،م وب ال موان :وفو  روايوة ،الخرة معروف ،خرةو
 ذلوكفوإذا و ود  ،يعنو  الموذي ،دنو  أل وده :سوير لقولوههوذا تف "المدذييعلي "ألنه ناقض  "ص ةشه لول توضأ وضون

ينضوووح  ،وهووو م وورد نضووح ،ره بالصووفة التوو  تقووودمهوقبووب ذلووك ي سوووب ذكوو ،ألنوووه نوواقض ؛للصووالووضوووله توضوو  
 ه وينضح فر ه خاله ينضح سراويله.بعدما ي سب ذكر  ،الوسوا  ليق   ذلكوما خرج من  ،اسراويله نيض  

سدألت أمد  هللا  :مخزومدي أللد  قدالالأن جل ب مول  أم  هللا من أيداش وح ثلي أن مالك أن زد  من ألسشم "
دل بهوذا علوى و ووب الوضوول سوتي لشصد ة"ك نذذا وج ت  ف سل فرجك وتوضدأ وضدو " :من أمر أن المذي فقال

كمووا سووي ت   ،نن يلهووو عنووه ذلكوعلووى موون ابتلوو  بوو "لصووالولك توضوو  وضووول"علووى موون بووه سوول  المووذي لألموور بووه 
هووذه  ،نو علوى عدموه الحاصوب العكو  ،دذا حصوب هنواك حووره علوى الخوروج ،لمسوالك م وب ال وديألن افينق و ؛ 

ولوذا ت ودون نك ور مون يبتلوى مون هوو  ؛مموا يخورج منهوا ،والمسالك تدر فيوره ،ل دي يدر اللبنلمحالب تدر بالنسبة 
تنةل عليها العوادو ت دون بعض النسال  ،عنه وففب خاله ينته  اه  ل، لكن دذا ل  حريه على نال يخرج منه ش 
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نو فوو  الحووج لعوودم  ،كالعشوور موون رمضووان فتنووام األوقوواه الفاضوولةدمووا ال حرصووه علووى عوودم نةولهووانو الوودورو دذا 
 وفواه الرفقة ت دها تبتلى بهذا. ،المشقة
 ،ت وده علوى نعصوابه ل م خاف نن يخرج منه شو  ،مدو ن ول الشخه دذا نراد نن ي ل  ف  المس د م ال   انيض  

ال الب ننه   عنه وففب عنه ف ، فعلى كب حال دذا لهاليخرج منه ش فبد نن ترتخ  دذا شدها  اب الهذه األعص
 ؟عنه، وهذا عالج، نعم ه  وال  تحه  وبك بالمال  انضح ما :ولذا سي ت  ف  الخبر األخير ،لال يخرج منه ش 

 ....طالب:....
 ؟نعم ،ينضح فر ه وسراويله :بعض الرواياه اله ف  
 .ن هللا ذليكألحسطالب: 

 .نعم ،يكيونن فر ك افسب  : اله ف  بعض  رق الحديث
 .ألحسن هللا ذليكطالب: 

فقب دفراةها  ،دذا نضحه بردهننها لكن هم يبدون علة  ،عند بعض نهب العلم مضعفاألمر  ،وهللا فيها كالم
 نعم. ،لهذه المادو
 ذليك ألحسن هللا 

 الرخص  في ترك الوضون من المذي :باب
: ذلي اج  المشل وأللا ألصشي فقال ،أن يح   من سع   أن سع   من المس ب ألل  سمع  ورجل يسأل لك اأن م

 .قضي ص تيألالصرفت حت   مالو سال أش  فخذي  :سع  فقال ل   ؟ألصرءألف
لضح ما تحت ثوبك : اقالف ،ان من يساٍر أن المشل ألج هم: سألت سشي   ألل  قالزدأن مالك أن الصشت من 

 أل .    لْ او  ،بالمان
  :يقول
 الرخص  في ترك الوضون من المذي  :باب

لكوون دذا  ،لصووالوله ، توضوو  وضووولبوود نن يصوون  مووا تقوودم فوو  توورك الوضووول موون المووذي دذا خوورج منووه ألول موورو ال
 هذه التر مة ليسه على د القها.ولهذا ، االستحاضةحكم ستمر معه يكون حكمه حكم السل  و ا

هوذا البوواب بالرخصوة بتورك الوضووول مون المووذي ليسوه موون البواب فوو  تر مووة " :راالسوتذكافوو   ابون عبوود البوريقوول 
 ،كلهووم يو بووون الوضووول ،الصووحةعلووى ألنووه ال رخصووة عنوود نحوود موون علمووال المسوولمين فوو  المووذي الخووارج  ل؛شوو 

 ".دال نن تكون الرخصة ف  خرو ه من فساد  وعلة فلم يبل ،ذلكال خالف ف   ،وه  سنة م م  عليها
 ،لكن دذا تكورر خرو وه ،ويتوض  منه ،تقدم ويفعب ما ،ينضح ،ننه دذا خرج ألول مرو ي سب ؟الكالم معنى هذا ما

 وحكم االستحاضة.  ،حكمه حكم السل  ،وصار علة ،صار حكمه حكم السل  ،وشل فسله
سعيد يحيى بن سعيد سم   "لك أن يح   من سع   أن سع   من المس ب ألل  سمع اأن مح ثلي يح   "قال: 
شد  فقدال لد  سدع  : لدو سدال أ ؟ألصدرءذلدي اجد  المشدل وأللدا ألصدشي ألف :فقال ،سمع  ورجل يسأل "المسويب بن 

 استمر معه. ذلككاملة  م بعد  ، ب هارويعن  هو حضر للصالو ب هارو "فخذي ماالصرفت حت  ألقضي ص تي
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لووه نن رق دم  رحوه نو دمو مذيووه نو لوم يوومعنووى قوول سووعيد ننوه يلووةم مون فحوش سوول  بولوه ن" :ابون عبوود البوريقوول 
فإذا دخب فو  صوالته لوم يق عهوا ولوو سوال  ،ي سله من  وبه وال يدخب ف  صالته حتى ي سب ما فحش منه وك ر

 نن فعب ما نمر به ال يلتفه دليه. بعد ذلكفإذا خرج بعد  االصالو مت هر   يعن  ي ت  دلى" على فخذيه
الضدح قدال:  ،المشدل ألجد هسألت سشميان من يسارأن  :الألل  ق   ،بمالك أن الصشت من ز وح ثلي أن " : م قال

 .أل "    والْ  ،ما تحت ثوبك بالمان
باعتبووار نن هووذا الوضووول مبووويح  ضوو  لكوووب صووالووهووب يتو  ،دذا لهووووه عنووه انق وو  ،هووذا موون بوواب العووالج لينق وو 
ضوة بو ن تتوضو  نه يرفو  الحودث؟  وال نمور المستحاد :فكيف نقول ،ألن الحدث  ار   ؟للصالو ولي  براف  للحدث

 ينق   حد ه. حكمه حكم من ال ذلكنو ما نشبه  ،وحكم من به سل  بول نو مذي لكب صالو،
 ،دلوى ننوه ال ي وب عليوه الوضوول لكوب صوالومالوك فوذهب  ؟هب يتوض  لكب صوالو ،على كب حال المس لة خالفية

وقوووال  ،كالمستحاضوووةسوووتحب ولكووون يبنووواقض  ديووود،  وهوووذا الوضوووول الوووذي فعلوووه ال ينوووتقض دال ،بوووه ر  ِموووفعوووب موووا ن  
لحودث متصوف ونموا ا ،لكنوه نبوا  لوه فعوب الصوالو ،ه هذا لم يرفو  الحودثألن وضول صالو؛ بيتوض  لك الشافع :

  .وهللا نعلمبه كالمستحاضة، 
 ا محمد وعلى  له ونصحابه ن معين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبين


